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Φύλλο δεδομένων 

MIELODEC 
Μονιμοποιητικό και αφαλατικό για βιοψία 
 
 

Ιατροτεχνολογικό διαγνωστικό προϊόν in vitro 
EMDN: W01030799 
BASIC UDI: 080339762W01030705X2 
IVD σε Κατηγορία A, Reg. UE 2017/746  

 
 

Αριθμός καταλόγου UDI-DI 
04-230827 08033976231521 

 
 

Ογκομετρική αναλογία όγκος δείγματος/ όγκος μονιμοποιητικού 1:50 
όγκος δείγματος/ όγκος αφαλατικού διαλύματος 1:50 

Χρόνος διαδικασίας 3 ώρες και 15 λεπτά 
Εγκυρότητα προϊόντος 2 έτη 
Θερμοκρασία αποθήκευσης 15 – 25 °C 
Συμπληρωματικός εξοπλισμός δεν απαιτείται 
  
  
  
Αναμενόμενος στόχος 
 

Προϊόν για την παρασκευή κυτταροϊστολογικών δειγμάτων για οπτική μικροσκοπία. 

Εφαρμογή Αφαλατικό μονιμοποιητικό για βιοψία μυελού των οστών στη μελέτη αιματολογικών 
νόσων. 
 

Αρχή Το κιτ περιλαμβάνει 2 αντιδραστήρια: μονιμοποιητικό και αφαλατικό. 
- Το μονιμοποιητικό B5 συνιστάται για αιμοποιητικούς ιστούς. Περιέχει φορμαλίνη και 

υδράργυρο σε ρυθμιστικό διάλυμα. Η συγκέντρωση του χλωριούχου υδραργύρου έχει 
επιλεγεί έτσι ώστε να μην καθιζάνει υδράργυρος στην τομή κατά τη διαδικασία 
αφαλάτωσης, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι προτεινόμενοι χρόνοι της 
διαδικασίας. 

- Το αφαλατικό περιέχει E.D.T.A. (αιθυλενοδιαμινοτετραξικό οξύ) σε όξινο ρυθμιστικό 
διάλυμα. Η διαδικασία αφαλάτωσης λαμβάνει χώρα μέσω χηλίωσης σε όξινο 
περιβάλλον και διατηρεί τη μορφολογία των ιστών σε εξαιρετικά σύντομο χρονικό 
διάστημα για συνήθη ιστοπαθολογική διαδικασία. 

 
Μέθοδος 1) Τοποθετήστε τον μυελό των οστών αμέσως μετά τη λήψη σε αντιδραστήριο Α 

(μονιμοποιητικό): αφήστε να δράσει επί 90 λεπτά. 
2) Εξαγάγετε το τεμάχιο από το διάλυμα Α και τοποθετήστε το σε αιθανόλη 70° για 15 

λεπτά (το τεμάχιο μπορεί να παραμείνει για απεριόριστο χρονικό διάστημα) 
3) Τοποθετήστε το δείγμα βιοψίας σε αντιδραστήριο Β (αφαλατικό): αφήστε να δράσει 

επί 90 λεπτά. 
4) Αφυδατώστε σε αλκοόλες αυξανόμενων βαθμών, διαυγάστε σε ξυλόλιο και εγκλείστε 

σε παραφίνη. 
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Φύλλο δεδομένων 

Προσοχη 
Οι προτεινόμενοι χρόνοι διαδικασίας έχουν δοκιμαστεί σε κυλίνδρους βιοψίας μυελού 
των οστών πάχους 3 mm, που ελήφθησαν από την λαγόνιο ακρολοφία και το στέρνο. Οι 
χρόνοι αφαλάτωσης πρέπει να παρατείνονται για συμπαγή οστά και μεγαλύτερα τεμάχια. 
Συνιστούμε να αποφεύγονται τεμάχια πάχους άνω των 5 mm. 
 

Αντιδραστήρια A) B5 τροποποιημένο, 5 x 100 ml 
B)  E.D.T.A. σε όξινο ρυθμιστικό διάλυμα, 5 x 100 ml 
 

Προειδοποιήσεις και 
προφυλάξεις 

Το προϊόν προορίζεται για επαγγελματική εργαστηριακή χρήση για επαγγελματίες υγείας. 
Διαβάστε προσεκτικά τις πληροφορίες στην ετικέτα (σύμβολα κινδύνου, φράσεις 
κινδύνου και ασφάλειας) και συμβουλευτείτε πάντα το φύλλο δεδομένων ασφαλείας. 
Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν, εάν ο πρωτεύων περιέκτης έχει υποστεί ζημιά. 
Σε περίπτωση σοβαρού ατυχήματος, συνιστούμε να ενημερώσετε αμέσως την Bio-Optica 
Milano S.p.A και τις αρμόδιες αρχές. 
 

Αποθήκευση Αποθηκεύστε το παρασκεύασμα σε θερμοκρασία δωματίου. Διατηρείτε τα δοχεία 
ερμητικά κλειστά. 
 

Σταθερότητα Μετά το πρώτο άνοιγμα, το προϊόν μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί μέχρι την 
ημερομηνία λήξης, εάν έχει αποθηκευτεί σωστά. 
 

Απόρριψη Επικίνδυνη παρασκευή: τηρήστε όλους τους κρατικούς και τοπικούς περιβαλλοντικούς 
κανονισμούς σχετικά με τη διάθεση των απορριμμάτων. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ αρ. ΑΙΤΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ 

001 Προσαρμογή κανονισμού UE 2017/746 - IVDR 16/05/2022 
 

http://www.bio-optica.it/
mailto:info@bio-optica.it
mailto:claims@bio-optica.it

	UDI-DI

